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week 23
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AGENDA
JUNI
21
24
27
28
30

Nieuwsbrief 19
Studiedag; alle leerlingen vrij
Studiedag; alle leerlingen vrij
Schoonmaakavond
Rapport mee
Doorschuifuurtje

INFORMATIE OP ONZE SITE:
Op onze site: www.mbschool.nl
vindt u allerlei informatie.
Diverse roosters, een
maandkalender, de nieuwsbrief,
informatie over ons onderwijs,
medezeggenschapsraad, ouderraad etc.
Ziekmelden kan via de site onder het
kopje: “ouders”.

GRUITDAGEN
Op woensdag, donderdag en vrijdag
kennen we op school de zogenaamde
Gruitdagen. Het is dan de bedoeling
dat uw zoon/dochter groenten en/of
fruit mee naar school neemt. Het EUschoolfruit project is voor dit schooljaar
helaas afgelopen. Dat wil zeggen dat
er geen fruit/groenten meer vanuit
school wordt geleverd.

Beste lezers,
FORMATIE 2022-2023 MARIABASISSCHOOL en de PASTOOR GALAMASCHOOL
In nieuwsbrief 17 heeft u kunnen lezen over de samenwerking met de Pastoor
Galamaschool. Ook heb ik geschreven over de organisatiestructuur (organogram) van het
managementteam. Een managementteam dat zowel actief is op de Pastoor Galama school
als de Mariabasisschool. Het doel is om de kennis en de kunde van beide scholen te
bundelen om zo het onderwijs op beide scholen te blijven ontwikkelen en te verbeteren.
Op moment van schrijven is de formatie zo goed als rond en wachten wij op formele
(financiële) goedkeuring van ons bestuur.
De formatie/groepsbezetting voor ouders gaat deze week naar onze MR voor advies. Wij
verwachten dat wij u voor het weekend de brief kunnen sturen met daarin de
groepsbezetting. Wij houden u op de hoogte.

STUDIEDAGEN
Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen lezen, hebben alle leerlingen op vrijdag 24 en
maandag 27 juni a.s. de hele dag vrij. De leerkrachten hebben dan twee studiedagen.
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ACTIVITEITEN OUDERRAAD
Wie komt de Ouderraad versterken?
De ouderraad (OR) is een groep ouders dat zich actief voor de school inzet. De belangrijkste
functie van de OR is de ondersteuning van het team (de leerkrachten en de directie) bij de
organisatie van diverse activiteiten voor de kinderen op onze school. Op www.mbschool.nl
staat meer informatie over de activiteiten.
De OR bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en maximaal 8 algemene
leden.
Er wordt ongeveer 1x per 6 weken vergaderd op een avond. De ouderraad bestaat uit de
volgende leden. Te weten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiel van Gessel (Voorzitter)
Elke Huntink (Penningmeester)
Silke Cornielje (Secretaris)
Nicole Gundlach,
Mirjam Lueb
Anouk van der Meijde,
Victoria Önal,
Michele Janzen,
Tamara Jagers,
Corine Blomsma,

Aftredend en herkiesbaar

Aftredend en herkiesbaar
Aftredend en herkiesbaar
Aftredend, niet herkiesbaar
Aftredend, niet herkiesbaar
Aftredend, niet herkiesbaar

Mocht u interesse hebben om de Ouderraad te versterken, dan kunt u dit kenbaar maken
door u voor 01 Augustus a.s. aan te melden via or.maria@pro8.nu.
Voor nadere info kunt u een van de leden aanspreken of contact opnemen met
Chiel (06 13 98 86 73)
De Ouderraad mag maximaal uit 11 ouders bestaan. Bij meer aanmeldingen, dan plaatsen
beschikbaar, worden er verkiezingen gehouden. Benoemingen vinden plaats tijdens de
informatie avond in september.
SCHOONMAAKAVOND
Groep 3 en 4 maakt op maandag 27 en groep 1-2 op woensdag 29 juni de materialen in de
klassen schoon. Hiervoor zijn ze nog op zoek naar ouders die mee kunnen helpen. Graag
opgeven bij de eigen leerkracht. Alvast bedankt.
WELKOM OP SCHOOL
Ook de afgelopen weken is er weer een nieuwe leerling op onze school
gestart. Wij heten de volgende leerling van harte welkom op onze school!
Flip uit groep 1-2A
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CARNAVAL OP SCHOOL
Op vrijdag (10 juni a.s.) was het dan zover. Na twee jaar….. eindelijk weer carnaval op
school. De beide prinsen van CV d’ Olde Waskupen kwamen samen met hun gevolg langs,
maar ook de prinsen van CV de Leertrekkers uit Stokkum kwamen ons met een bezoek
vereren. Het was een geweldige dag. Wij bedanken alle mensen die hierbij hebben
geholpen. Hieronder een korte impressie.

HET MBS SCHOOLORKEST
Zoals elk jaar is er een geweldig dweilorkest dat zich vrijwillig inzet om nog meer sfeer te
brengen. Wij willen alle muzikanten dan ook heel erg bedanken. Zonder jullie is er geen
feest…..
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ZOMERFEEST IN TROPISCHE SFEREN:
In de laatste schoolweek organiseren we een schoolfeest samen met de sfeerouders en de
ouderraad als afsluiting van het schooljaar 2021-2022.
De sfeerouders zijn al druk geweest met de voorbereidingen van de versieringen.
Hebben jullie thuis nog iets liggen wat we kunnen gebruiken ter decoratie, dan mogen jullie
dat afgeven aan de eigen leerkracht.
Loop rustig een keer naar binnen om alvast een stukje sfeer te proeven.

RONDJE LANGS ENKELE GROEPEN:
GROEP 3 OP EXCURSIE NAAR APOLLO DRAGONS
De kinderen van groep 3 hebben het thema afgesloten met een excursie naar een
reptielenwinkel. Brrrrrrrr……..

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Alle kinderen zijn geslaagd voor het verkeersexamen. Ze kunnen veilig de weg op…..maar
blijf opletten! Gefeliciteerd!
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GROEP 8 OP KAMP
Groep 8 was vorige week op kamp. Het waren geslaagde dagen met activiteiten zoals het
Vragenderveen, zwemmen, spellen en nog veel meer.

GROEP 8 AAN HET OEFENEN
Op maandag 4 en dinsdag 5 juli zullen de kinderen uit groep 8 de afscheidsmusical laten
zien. De bouwgroep heeft inmiddels het podium opgebouwd en de kinderen zijn flink aan het
oefenen o.l.v. juf Julie. Heel veel succes met oefenen, maar vooral heel veel plezier!

GROEP 1-2
Lekker buiten…
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